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Předložená  magísterská  práce  je   poměmě  rozsáhlá  a  obsahuje   i   velké  množství
grafických příloh, ílustrací a tabulek. Obsah a řazení textu je několíka výjímkari přehledné a
lorické, například zařazení základních morfometrických charakteristik j iž do druhé kapitoly je
dobré řešení - čtenář má možnost se tak s územím seznámit před popisem jeho vývoje v další
kapitole.  Snad jen zahmutí analýz digitálních dat v GISu do laboratomích prací je poněkud
nezvyklé.

Rešeršní  část  práce,  která  zabírá  asi jednu  třetinu  tezmL  se  detailně  věnuje  zejména
geologickým  a  geomorfologickým  poměrům,  které  vystihuje  přehledně  a jasně.  Následuje
část  metodická,  která je  zejména  u  statístíckých  metod  snad  až  přílíš  stručná.  Více  než
polovinu objemu zahmuje třetí část, obsahující výsledky, diskusi a závěry.

Jedinou připomínku ke struktuře práce mám k faktL že práce neobsahuje syntetickou
mapu  zájmového  území,  nejlépe  většího  fomátu,  kde  by  byly  zakresleny  nejen  různé
akumulace, další periglaciální tvary, ale i vedení profilů a poloha sklonových anomálií - takto
je totiž velmi obtížné porovnávat prostorové vztahy jednotlivých prvků.  Rovněž bych uvítal
bohatší fotodokumentací.

Připomínky a dotazy k práci (řazeno podle pořadí v textu):

-     str.  12: Při pohledu na mapku se mi nezdá zastoupení orientace  svahů v procentech:
JV je podle mapy učitě více než V nebo SZ ! Nedošlo k nějakému posunu hodnot při
převádění do Excelu?

-     str. 36: Dejekční kuželyjsou také fluviální akumulace, čili teminologicky přesnější by
bylo pojmenování kategorie napřl'klad „ostatní fluvíální akumulace"

•     str.  36 a dále: Nepodařilo se mi v práci najít vysvětlení výběru parametrů akumulací

(sklon akumulace, výška nad dnem, zaoblenost, hloubka 2wětrávacích jamek, hloubka
selektivního  zvětrávání,  Schmidt  hammer  test)  -  proč  právě  tyto  parametry  jsou
signifikantní pro rozlišení typu akumulace?

-     str.   41:   Autorka  uvádí,   že  na  základě  podélných  profilů,   generovaných  z gridu

(odvozeného z TINu) je možné odhalít sklonové anomálie na tocích.  Tady bych byl
velice  opatmý,  zejména  gridy  založené  na  TINu  mají  totiž  tendencí  vykazovat
stupňovitý  tvar  díky  konstrukci  TINu,  což  je  zřejmě  i  případ  některých  menších
zaznamenaný ch anomálií.
str.   61:  Profil  přes  morénu  na  pravém  břehu  Stříbmé  bystřiny  nemá  vypovídací
hodnotu - je veden zcela šikmo na svah a popisovaný  stupeň není moréna, ale část
hřúetu nad soutokem s Labem. Moréna může být morfologicky dobře patmá v terénu,
ale z DMR to zřejmé není. Totéž platí o profilu na str. 62, z profilu na str. 63 (který je
veden správně kolmo na vrstevníce) je naopak zřejmé, že moréna v měřítku DMR není
morfologicky patmá.
str.  71:  Velíce 2ůjímavá mapka na obr.  41  trpí malým rozměrem akumulací, takže
nelze dobře rozlišitjejich barvu -bylo by vhodnější použít symbolické bodové značky
mimo měřítko.



str. 97: Není u některých akumulací ve střední části údolí Bílého Labe možný pozdější
fluviální   transport   původně   morénového   materiálu?   Kam   by   autorka   umístila
maximální dosah ledovcových splazů?

-     přílohy A:  Hodnoty vzdálenosti  od pramene  na ose  X jsou zcela nezaokrouhlené  a
tudíž nepřehledné - proč nebyl použit zaokrouhlený krok značek (např.  po 50 nebo
1 00 metrech)?

Další drobné pomámky, komentáře a opravy stylizace a překlepů jsou uvedeny v textu pro
infomaci autorky, nejedná se většinou o závažné chyby.

Celkové hodnocení :
Předložená   práce   Hany   Balákové   odpovídá   požadavkům   na   magisterskou   práci,

v některých  směrech (rozsah,  kvalita diskuse,  množství  a  pokročilost aplikovaných metod,
zapojení do výzkumných projektů) je dokonce překračuje.  Velice kladně hodnotím zejména
následující:

-     Za prvé, práce je zcela zjevně součástí dlouhodobého a systematického výzkumu
kolektivu školitele, podpořeného granty a výzkumnými záměry.  Domnívám se,
že zapojování studentů do takových projektů již v magisterském stupni je velmi
žádoucí a značně usnadňuje přechod do postgraduálního studia. Součástí takové
vědecké výchovy je potom i prezentace výsledffi na konferencích a publikace,
což obojí splňuje í tato práce.
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exoskopickou analýzu. Výstupy z této analýzy jsou velkým přínosem pro kvalitu
Prace.
Za třetí, autorka ovládla i poměmě pokročilé statistické metody, které úspěšně
aplikovala při zpracování terénních měření.

Přestože jsem uvedl k práci některé výhrady, žádná z nich zásadně nesnižuje hodnotu
práce. Dopor#c'#ji. proto příjmout tuto magísterskou práci k obhajobě.
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